Umowa nr .............................
zawarta w dniu ………………………… w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
z późn. zm.) pomiędzy:
Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie,
przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Annę Goławską - Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia
a
* gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego:
..........................................................................., z siedzibą w ...............................................
przy ulicy ................................................................................
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy ..................., pod nr ..................................; NIP:.............; REGON
.....................................................;
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez .................................................................
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
................., zamieszkałym/ą w ................ , przy ulicy .........................., prowadzącym/ą
działalność gospodarczą pod firmą ....................................., adres wykonywania działalności
gospodarczej: ………………..,

na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ............; NIP: ............... , REGON: …………
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”.
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:
.............................., zamieszkałym/ą w .............................., przy ulicy ...............; legitymującą
się dowodem osobistym numer: ………… seria…………., PESEL.............; NIP ............... ;
zwanym/ą dalej Wykonawcą”
zwanych dalej „Stronami”:
§1
Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§2
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi transportowej na potrzeby wizyt
edukacyjnych

w

Centrach

Symulacji

Medycznej,

zgodnie

z

wymaganiami

Zamawiającego określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwanym

dalej „SOPZ”), stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy,
stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
2. Zamawiający przekaże dane teleadresowe miejsc początkowych wycieczek i miejsc
docelowych nie później niż na 3 dni przed wycieczką.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie łączne w kwocie
.......................... zł (słownie: ...................................................) brutto, za należycie
i terminowo zrealizowany przedmiot umowy określony w § 2 ust.1. Na koszt składa się.
Na tę wartość składa się:
a) koszt pierwszej usługi transportowej do Centrum Symulacji Medycznej w Łodzi
i wynosi ……. zł brutto.
b) koszt drugiej usługi transportowej do Centrum Symulacji Medycznej w Łodzi i wynosi
……. zł brutto.
c) koszt pierwszej usługi transportowej do Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu
i wynosi ……. zł brutto.
d) koszt drugiej usługi transportowej do Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu
a. i wynosi ……. zł brutto.
e) koszt pierwszej usługi transportowej do Centrum Symulacji Medycznej w Białymstoku
i wynosi ……. zł brutto.
f) koszt drugiej usługi transportowej do Centrum Symulacji Medycznej w Białymstoku
i wynosi ……. zł brutto.
g) koszt pierwszej usługi transportowej do Centrum Symulacji Medycznej w Poznaniu
wynosi ……. zł brutto.
h) koszt

drugiej usługi transportowej do Centrum Symulacji Medycznej w Poznaniu

wynosi ……. zł brutto.
i)

koszt pierwszej usługi transportowej do Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie

j)

i wynosi ……. zł brutto.

k) koszt

drugiej usługi transportowej do Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie

i wynosi ……. zł brutto.
2. Koszt przejechania 1 km wynosi ….. brutto.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane
z realizacją przedmiotu umowy.
4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona i dostarczona
Zamawiającemu faktura VAT/rachunek. Warunkiem wystawienia faktury VAT/rachunku
przez Wykonawcę będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa
w § 4 ust. 3, potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2
ust.1.
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5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT/rachunku, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez
Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.
6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wykonawcy

7. Adresem

dla

doręczenia

wszelkiej

korespondencji

związanej

z wykonywaniem przedmiotu umowy jest …………………………………….................. .
W przypadku zmiany adresu do korespondencji Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie
poinformować Zamawiającego o tym fakcie. W przypadku, gdy Wykonawca nie
poinformuje

Zamawiającego

o

zmianie

adresu

do

korespondencji,

wszelka

korespondencja związana z przedmiotem umowy nadana na dotychczasowy adres
znany Zamawiającemu zostanie uznana za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu
do korespondencji nie stanowi zmiany treści umowy.
8. Adresem Zamawiającego dla doręczenia faktury VAT jest: Ministerstwo Zdrowia, Biuro
Komunikacji, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z umowy na osoby trzecie. Zgodna taka wymaga zachowania formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
§4
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 realizowany będzie w terminie od
1.03.2019 r. do 10.04.2019 r.
2. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2,
niezwłocznie po jego przedłożeniu przez Zamawiającego, nie później jednak niż
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
§5
1. W imieniu Zamawiającego zadania wynikające z umowy wykonywał będzie Dyrektor
Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia, z którym Wykonawca zobowiązuje się
współdziałać.
2. Zamawiający wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktów w sprawach realizacji
umowy

oraz

kontroli

jej

przebiegu

pracownika

Biura

Komunikacji

Ministerstwa Zdrowia: ................... - (e-mail: ..........@mz.gov.pl; tel. .........).
3. W imieniu Wykonawcy przedstawicielem/ami upoważnionym/i do kontaktów w sprawach
realizacji umowy oraz kontroli jej przebiegu jest/są: ……………………………… (tel.
........................................................; e-mail: ……...………..………………….......... .
4. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych teleadresowych
oraz osób upoważnionych do kontaktów, zawiadamiając niezwłocznie o tym na piśmie
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drugą Stronę. Zmiana danych osób upoważnionych w umowie do kontaktów nie stanowi
zmiany treści umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2
ust.1 przez osobę/y wskazaną/e w ofercie i zapewni autokary spełniające warunki
określone w pkt. 3.5 SOPZ. Zmiana osoby/ób wskazanej/nych w ofercie Wykonawcy do
realizacji umowy jest dopuszczalna jedynie w szczególnych okolicznościach, pod
warunkiem posiadania przez nową/e osobę/y wyznaczoną/ne przez Wykonawcę co
najmniej takich samych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, co osoba/y
wskazana/e w ofercie, oraz po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na
dokonanie takiej zmiany.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych

w przypadku

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających
z umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku odmowy podpisania przez Wykonawcę protokołu odbioru w terminie,
o którym mowa w § 4 ust. 3 (decyduje data stempla pocztowego) - w wysokości 5%
wynagrodzenia łącznego ustalonego na podstawie § 3 ust.1;
2) w przypadku każdorazowego niezapewnienia transportu w terminie, wskazanym przez
Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 2 SOPZ – w wysokości 10 % wartości
wynagrodzenia łącznego, ustalonego na podstawie w § 3 ust.1;
3) w przypadku innego niż określone w pkt 1 - 2 niezgodnego z umową lub nienależytego
wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy - w wysokości 20% wynagrodzenia
łącznego ustalonego na podstawie § 3 ust. 1; przy czym przez nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy rozumie się w szczególności:
a) niezapewnienie kierowcy spełniającego warunki określone w pkt. 3.4 SOPZ,
b) niezapewnienie autokaru spełniającego warunki określone w pkt. 3.5 SOPZ,
c) powierzenie przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 2 ust.1 osobie/om innej/innym niż wskazana/e w ofercie, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego (nawet gdy spełnia warunki określone w pkt. 3.4 SOPZ),
d) opóźnienie w podstawieniu autokaru w miejsce początkowe wycieczki – za każde
rozpoczęte 30 minut;
4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia łącznego ustalonego
na podstawie § 3 ust.1.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 - 3 podlegają sumowaniu.
4. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
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5. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych określonych
w umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na
zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).
6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 2 ust.1 z wyjątkiem zapłaty kary, o której mowa w ust. 2 pkt 4.
7. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy
przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej.

1. Zamawiający

zastrzega

sobie

§7
prawo odstąpienia

od

umowy

ze

skutkiem

natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na
jej wykonanie w przypadku:
1) gdy Wykonawca nie zapewni autokaru spełniającego warunki określone w pkt. 3.5 SOPZ,
2) gdy Wykonawca powierzy wykonanie prac objętych umową innym osobom niż
wskazanym w ofercie Wykonawcy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
2. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,
o którym mowa w ust. 1, będzie przysługiwało Zamawiającemu w terminie do 14 dni od
dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie będzie
zobowiązany do zwrotu wydatków poniesionych przez Wykonawcę w związku
z wykonywaniem przedmiotu umowy.
4. Jeżeli nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie do 14 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy
przysługuje jedynie zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych w celu wykonania
umowy, a w przypadku, gdy umowa została już częściowo wykonana - wynagrodzenie
z tytułu wykonania części umowy.
§8
Zamawiający zastrzega sobie oraz innym organom uprawnionym w ramach systemu
wdrażania Programu Wiedza Edukacja Rozwój, w szczególności ministerstwu właściwemu
ds. inwestycji i rozwoju prawo kontroli realizacji przedmiotu umowy, w tym wglądu do
dokumentów Wykonawcy (w tym dokumentów finansowych), związanych z realizacją
przedmiotu umowy w terminie do 2 lat od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru,
o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
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§9
1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust.1.
leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej,
prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić jego wykonanie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, przy pomocy których
wykonuje umowę, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca nie może zwolnić
się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów,
poddostawców i podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich
z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw w związku z realizacją zamówienia.

§ 10
W przypadku, gdy Wykonawca zalega z zapłatą wynagrodzeń na rzecz podwykonawców
w ramach przedmiotowej umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania
wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do chwili uregulowania przez niego
wynagrodzenia wobec podwykonawców.
§ 11
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji
mających wpływ na realizację umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi
w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji
przedmiotu umowy.

§ 12
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy
należytej staranności wymaganej w obrocie gospodarczym.

§ 13
Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z wyłączeniem zmiany danych o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 umowy.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności Kodeks cywilny.
§ 15
Wszelkie spory pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
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§ 16
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
§ 17
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§ 18
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego
i jednej dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Oferta Wykonawcy
Protokół odbioru - wzór
Dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej umowę ze strony Wykonawcy
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